
AGOSTINHO GABRIEL DE JESUS CARDOSO 
LEGISLATURAS: VIII, I, X. 
 
Data de nascimento 
 1908-07-10. 
 
Localidade 
 Funchal / Madeira. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina. 
 
Profissão 
 Médico tisiologista. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Distrital do Funchal da União Nacional; 
 Comandante de lança médico da Legião Portuguesa; 
 Delegado de Saúde no Funchal; 
 Subdelegado do IANT; 
 Médico-chefe do Sanatório Dr. João de Almeida; 
 Membro do Conselho de Turismo da Madeira; 
 Procurador à Câmara Corporativa (XI Legislatura). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Funchal Política e Administração Geral e Local. 
IX Funchal Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
X Funchal Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Refere-se a problemas da Ilha da Madeira.  
 Faz considerações sobre a recente pastoral do episcopado português.  
 Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.  
 Refere-se à passagem do 1.º centenário do sanatório para tuberculosos do Funchal.  
 Refere-se à necessidade de estudar em conjunto, planificar e coordenar os problemas económicos da 

Madeira.  
 Discute as propostas de lei sobre a reforma da previdência e o Estatuto da Saúde e Assistência.  
 Refere-se à suspensão das carreiras aéreas Lisboa-Porto Santo.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Pede ao Governo a construção de silos para trigo e milho na Ilha da Madeira.  
 Discute a proposta de lei sobre o Estatuto da saúde e assistência.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1964.  
 Requer que lhe sejam fornecidas várias informações sobre a retirada do consumo de um lote de trigo 

que estava a ser utilizado no fabrico de pão na ilha da Madeira.  
 Trata de vários problemas de interesse para a Madeira, designadamente o da exportação de bananas 

para o continente e o do aumento dos fretes marítimos na carreira das ilhas.  
 Fala da situação da indústria de lacticínios da Madeira.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Discute na generalidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967.  
 Refere-se aos morticínios praticados pelos extremistas em Stanleyville (Congo).  
 Refere-se à recente viagem do Ministro da Economia à Madeira.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas a 1963.  
 Presta homenagem à memória do antigo Ministro e Deputado Eng.º Augusto Cancela de Abreu.  
 Fala de problemas de ensino. 



 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1966.  
 Fala sobre a situação do funcionalismo público e o fomento educacional da ilha da Madeira.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1967.  
 Comenta alguns aspectos do Orçamento Geral do Estado quanto ao sector da saúde e assistência e à 

sua repercussão sobre a execução do Plano Intercalar de Fomento.  
 Analisa vários aspectos da vida económica madeirense.  
 Enuncia as bases de um aviso prévio sobre problemas da população idosa do nosso país, do fenómeno 

moderno do envelhecimento da população e da politica da velhice. 
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1968.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei do serviço militar.  
 Trata do problema da emigração na Madeira.  
 Requer que lhe seja fornecido o livro Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Tece considerações sobre a actualidade política nacional.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1969.  
 Efectiva o aviso prévio sobre os problemas da população idosa no nosso país, do fenómeno do 

envelhecimento da população, e da política da velhice.  
 Encerra o debate do mesmo aviso prévio e apresenta ama moção sobre o mesmo assunto.  
 Assinala a visita do Sr. Ministro das Comunicações à Madeira e aborda alguns problemas deste 

arquipélago.  
 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Requer autorização para consultar os dossiers das comissões que estudaram as problemáticas do 

turismo na Madeira e da livre circulação de mercadorias entre o continente e as ilhas adjacentes, 
requerendo também fotocópias do relatório final e outros documentos relativos ao primeiro estudo.  

 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1970.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a adopção de medidas tendentes ao desenvolvimento 

da região de turismo da serra da Estrela.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a alteração da Lei n.º 2135, de 11 de Julho de 1968 (Lei 

do Serviço Militar).  
 Requer informações sobre estudantes do arquipélago da Madeira matriculados em 1969-1970 em 

Universidades e escolas superiores do continente.  
 Faz um aparte à intervenção da Sr.ª D. Maria Raquel Ribeiro sobre medidas de protecção à velhice.  
 Faz considerações sobre o alcance das visitas dos Srs. Secretário de Estado da Informação e Turismo e 

Ministro das Obras Públicas e Comunicações à Madeira.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Castro Salazar no debate sobre as contas gerais do Estado e da 

Junta do Crédito Público de 1968.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Miller Guerra sobre as Universidades tradicionais e 

a sociedade moderna.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a circulação de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, 

entre o continente e as ilhas adjacentes.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a bases do texto sugerido pela Câmara 

Corporativa para a referida proposta de lei.  
 Subscreve, com outros Deputados, nova proposta de emenda do texto da Câmara Corporativa relativo à 

referida proposta de lei e uma proposta de aditamento à base vi do mesmo texto e discute na 
especialidade a referida proposta de lei.  

 Requer informação sobre os proventos de cada director do serviço clínico no Hospital da Santa Casa da 
Misericórdia do Funchal no ano de 1969.  

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Apresenta urna nota de perguntas sobre legislação relativa aos acidentes de trabalho e às doenças 

profissionais.  
 Apresenta uma nota de perguntas sobre fretes marítimos e despesas alfandegárias, no porto de Lisboa, 

de mercadorias provindas das ilhas adjacentes com destino ao estrangeiro.  



 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1971.  
 Alude à crítica às atitudes da ONU em relação a Portugal feita pelo Chefe do Estado na sua mensagem 

de Ano Novo e sublinha a necessidade de se acabar com a subversão nas Universidades, necessidade 
referida pelo Sr. Ministro da Educação Nacional na sua recente comunicação ao País.  

 Faz considerações sobre o problema da eventual revisão da Concordata.  
 Refere-se à situação de desigualdade dos professores eventuais de nível secundário.  
 Requer elementos sobre a existência de mestras eventuais no ensino técnico ou secundário que 

possuam como habilitação a 4.ª classe.  
 Aborda alguns aspectos relevantes da economia madeirense, nomeadamente a agricultura, o ensino, o 

turismo e os transportes aéreos.  
 Apresenta uma nota de perguntas acerca do recrutamento dos professores eventuais do ensino técnico 

profissional.  
 Requer informação sobre o número de funcionários de todas as categorias e respectivos vencimentos, 

no arquipélago da Madeira, dentro do funcionalismo público, dos corpos administrativos e outros e da 
Previdência.  

 Apresenta dois requerimentos, um pedindo três publicações oficiais, o outro pedindo informação sobre a 
aquisição pelo Estado do direito de propriedade de 750 m2 da área do prédio sobre o qual está 
construído o hospital do Funchal.  

 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Apresenta rectificações ao Diário das Sessões, n.º 102.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Correia da Cunha no debate na generalidade atrás referido.  
 Apresenta uma proposta de aditamento ao artigo 89.º da Constituição, segundo a redacção proposta 

pela comissão eventual e discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão 
constitucional.  

 Discute na generalidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Valadão dos Santos foca alguns problemas que afectam o 

progresso dos Açores.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.  
 Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Refere-se à sua visita, com outros Deputados, a Moçambique.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1972.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento aos votos formulados pelas Comissões 

de Finanças e de Economia sobre a mesma proposta de lei.  
 Requer uma fotocópia de um estudo sobre a ilha da Madeira.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Eleutério de Aguiar se refere a alguns problemas da economia 

madeirense.  
 Requer um exemplar do relatório da Comissão de Planeamento da Zona Norte.  
 Refere-se ao perigo de poluição que pode advir do pipeline existente frente à praia de Porto Santo.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre educação médica.  
 Evoca a memória do cardeal D. Teodósio de Gouveia, a propósito do 10.º aniversário da sua morte.  
 Requer informações relativas ao transporte e colocação da banana ultramarina na metrópole.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação. ► Requer informações relativas ao 

despacho do Sr. Secretário de Estado do Comércio à Junta Nacional das Frutas acerca da banana da 
Madeira.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Sousa Pedro se refere a problemas relativos à situação do 
funcionalismo público em Ponta Delgada.  

 Refere-se a vários problemas relativos ao distrito do Funchal.  
 Requer informações complementares relativas ao problema da exportação para o mercado continental 

da banana da Madeira e do ultramar.  
 Requer elementos relativos às receitas provenientes das taxas que em 1971 deixaram de ser cobradas 

por virtude da Lei de Livre Circulação das Mercadorias entre o continente e as ilhas adjacentes.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social relativo à proposta de lei 

sobre o emprego de trabalhadores estrangeiros.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Valadão dos Santos se refere a vários problemas que afligem 

as ilhas dos Açores.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Faz um aparte à comunicação do Sr. Linhares Furtado acerca da assistência médica.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973.  



 Apresenta um requerimento pedindo ao Ministério dos Negócios Estrangeiros os volumes de Dez Anos 
de Política Externa.  

 Apresenta uma nota de perguntas acerca do Hospital de Marmeleiros, no Funchal.  
 Discute na especialidade o Regimento da Assembleia Nacional.  
 Usa da palavra para se referir ao ensino e outros problemas na ilha da Madeira, terminando por tecer 

algumas considerações sobre o discurso pronunciado na sessão anterior pelo Sr. Deputado Miller Guerra.  
 Usa da palavra para tecer algumas considerações relacionadas com o aviso prévio sobre os meios de 

comunicação social e a problemática da informação.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a toxicomania.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Cancela de Abreu na participação do debate sobre o aviso prévio 

acerca da toxicomania.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Jorge Correia sobre a não socialização da medicina.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a toxicomania e subscreve, com outros Deputados, uma 

moção no final do debate.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a indústria do turismo no desenvolvimento económico e social 

do ultramar.  
 Aplaude as palavras proferidas pelo Sr. Presidente do Conselho no encerramento do Seminário de 

Teorias Políticas e Económicas organizado pela Acção Nacional Popular.  
 Aponta soluções e comenta insuficiências a ultrapassar na política socioeconómica das ilhas adjacentes.  
 Faz um aparte à participação do Sr. Veiga de Macedo na discussão na generalidade da proposta de lei 

de reforma do sistema educativo e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à 
mesma proposta de lei.  

 Faz um aparte à intervenção do Sr. Pinto Balsemão acerca da actividade parlamentar da denominada 
«ala liberal».  


